Dzień przedsiębiorczości spędziłam na Komendzie Powiatowej Policji. Nie przypuszczałam, że tak
bardzo mnie to zafascynuje. Pani Policjantka ze swojego doświadczenia opowiedziała jak wygląda
jej dzień pracy. Niczego nie można sobie zaplanować, ponieważ nie wiadomo kiedy może się coś
wydarzyć. Przyznam, że spodobało mi się to, że pracy tej towarzyszy ciągła adrenalina. Poznałam
zasady, a także zobaczyłam jak wygląda Komisariat od wewnątrz.
Monika Woźnicka
Dzień przedsiembiorczości był dla mnie barczo pouczający, odbyłam praktyki w banku PKAO SA.
Podabało mi się obserwowanie pracy w banku. Praca ta jest bardzo wyczerpująca, nauczyła mnie że
nic nie przychodzi łatwo. Marta Dobkowska
W dniu przedsiębiorczości odbyłam praktyke w banku PKO SA. Jestem zadowolona z odbytej
praktyki. Mogłam obserwowa pracę w banku i dowiedziec się o administracji kredytów
Ruta
Dzięki dniu przedsiębiorczości zapoznałam sie z praca sprzedawczyni,obowiązkami kierownika
przedsiębiorstwa,praca innych pracowników. Podobało mi sie w jaki sposób zapoznano nas z
innymi pracownikami oraz mila atmosfera. Urszula
Dzień przedsiębiorczości spędziłem w biurze maklerskim w Oddziale Banku Pekao S.A.
Wraz z kolegą Pawłem W. zostaliśmy miło przyjęci. Zaopiekował się nami Przestawiciel w/w biura
Pan Jacek Ogrzewała. Zaprezentował nam różne techniki i sposoby grania na GPW i przedstawił
różne ciekawostki na temat inwetstowania na giełdzie, a także zdradził nam różne tajniki jego
pracy,których nie mogę przedstawic, gdyż podpisywaliśmy dokument o tajności wszystkich
informacji i danych uzyskanych podczas praktyki. Dzień ten był dniem który pozwolił mi poznac
bliżej pracę w zawodzie do którego chciałbym dążyc. Tak więc uważam iż Dzień
przedsiębiorczości powinien przyciągac jak najwięcej uczniów, ponieważ teraz wiem, iż jest to
bardzo pomocne w wyborze kierunku dalszej nauki, a także rozwijania swoich zainteresowań.
Z poważaniem i wyrazami szacunku:
Uczestnik:
Mateusz Kurianowicz

Uważam, że dzień przedsiębiorczości to dobry sposób na zapoznanie się z zawodem, który bym
chciała wykonywać w przyszłości.Swój dzień przedsiębiorczości spędziłam w przedszkolu. Pobyt
tam był, bardzo interesujący.Atmosfera była bardzo miła, nauczycielki starały się pokazzać mi jak
wygląda dzień w ich pracy. Uważam, że ten dzień spędzony w przedszkolu pozwoli mi na podjęcie
decyzji związanych z wybraniem kierunku studiów.
Zajęcia z przedsiębiorczości rozpoczęły się o godzinie 9.00 a skończyły o 12.21 i 48
sekund.Naszym zadaniem było sadzenie drzewek (tuji, świerków) na terenie szkoły. Zajęcia
nauczyły nas pracy w zespole. Z zajęć wyciągnęliśmy umiejętności związane z sadzeniem i
pielęgnowaniem posesji szkoły.Praca była ciężka "bardzo".
w zajęciach uczestniczyli:
Adrian Bronakowski-kopał
Paweł Domański -mierzył

Marcin Kozikowski -podlewał
Pan Marek -nadzorował
Dzień przedsiębiorczości spędziłam w przedszkolu. Praktyka bardzo mi się podobała. Miałam
możliwość zobaczyć jak wygląda praca nauczyciela. Przekonałam sie że opieka nad dziecmi jest
przyjemna ale tez bardzo odpowiedzialna i wymaga dużo wysiłku. Praktyka utwierdziła mnie w
przekonaniu że ta praca jest odpowiednia dla mnie. Joanna Julecka klasa IIIE2
Dzięki 'Dniowi Przedsiębiorczości' mogłam zobaczyć na czym polega praca w banku, czego zawsze
byłam ciekawa. Atmosfea podczas tego dnia była bardzo miła. Zostałam oprowadzona po banku i
wyjaśniono mi zasady obowiązujące w banku. Muszę przyznać,że dzień przedsiębiorczości
umożliwił mi zobaczenie drugiej strony tej pracy, strony praktycznej. Dzięki temu postanowiłam, że
muszę jeszcze przemyśleć to czym chcę się zajmować w przyszłości i wytrwale do tego dążyć.
Uważam, że organizacja czegoś takiego to bardzo doby pomysł i zachęcam uczniów szkół do brania
udziału w tym.
Grosfeld Anita, klasa 3e2
Dzięki "Dniowi Przedsiębiorczości" udało mi się zobaczyć na czym polega praca biurowa.
Miałam okazję uczestniczyć w obsłudze klientów. Najbardziej podobały mi się róźnorodne
zachowania klientów podczas ich obsługiwania. W miejscu w którym odbywałam praktykę
atmosfera panująca tam była bardzo sympatyczna i miła, jednak stwierdziłam, że praca w biurze
jest bardzo monotonna i wyczerpująca. Jestem pewna że w przyszłości chciałabym zajmować się
czymś innym. Uważam, że dzięki takim dniom uczeń może sprawdzić czy naprawdę chcę
kontynuować naukę na swoim kierunku.
Justyna Malinowska kl.3e2
Dzięki jednodniowej praktyce w Dniu Przedsiębiorczosci dowiedziałam się na czym polega praca
nauczyciela w przedszkolu. Jest to bardzo odpowiedzialna praca ale też przyjemna. Potrzeba dużo
wysiłku, poniewaz poprzez zabawę trzeba uczyć dzieci podstawowych rzeczy. Opieka nad dziecmi
nie niest taka łatwa jakby się to wydawało. Jest się odpowiedzialnym nie tylko za jedno dziecko ale
za całą grupę. Praktyka ta przekonała mnie do kształcenia się w tym kierunku.
Aleksandra Antolak
Dzięki Dniu Przedsiębiorczości mogłam z bliska zobaczyć jak wygląda praca w banku. Opiekun
przeznaczył cały swój wolny czas na przybliżeniu mi funkcjonowania banku. Jest to bardzo
odpowiedzialne zadanie związana z ryzykiem, a ryzyko z odwagą jego podejmowania, w której
trzeba się wykazać rzetelnością i pewnością siebie. Uważam, że praca w banku, kontakty z ludźmi
jest tym co chciałabym robić w życiu.
Magda Sztachelska IIIE2
> Co Ci dał Dzień Przedsiębiorczości?
Dzień Przedsiębiorczości był dla mnie ciekawym doświadczeniem, pozwolił mi poznać pracę i
funkcjonowanie ośrodka wypoczynkowego od "wewnątrz".Podobało mi się, że byłam traktowana
jak prawdziwy pracownik. Przekonałam się, jak ciężka jest praca kelnerki.
Elżbieta Gliniak

W Dniu Przedsiębiorczości mogłam poznac w praktyce jak wygląda praca w banku. Dzięki odbytej
praktyce zapoznałam się z czynnościami służbowymi na wielu
stanowiskach(kasjer,księgowy,dysponent). Podobało mi się to , że mogłam poznac historię banku i
jego strukturę.Dzień ten minął w bardzo miłej atmosferze i na pewno nie został zmarnowany.
Anna Węglarz, kl. IIIe2
Dzień przedsiębiorczości był dla mnie bardzo interesujący ponieważ mogłam poznać pracę ośrodka
wypoczynkowego od tej drugiej strony. Byłam traktowana jak prawdziwy pracownik. Bardzo mi się
podobało, chociaż ta praca nie była zgodna z moim kierunkiem nauczania. Przekonałam się, że
praca kelnerki jest również ciężka jak np. praca w moim kierunku technik ekonomista.
Pozdrawiam
Chojnowska Julia :)

